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 הנה להפארית הנצח״ המושג לישראל נאמצפות החי רה סכל תצוה יתצוהממנה
 ניתנת להם סלמ1ת מה לעיה כ(עכא כל ישראל יס להם הלי! לעהינ שנאמר 1עמך כלם
 צדיקים ואמינצר תטעי לרמוז למיתת הסלם סכמסלה לנצר המיטע והנעתי ממקום
 למקים לטובל! סבזה יתוקן ייתר מבתחלה כמט כן ה ;ניזק ת מהיעז לכהב תסוב לן
 לתועלתסיהיה נצחי תחתהי!־־,! נככדכמו סיסיכ האילן ההרצ״ זן בהעתקת מטעי
 מתן הסבה בזה ואמי תעסה ידי להתבאר כלומר לדתי ת הכירה ליוצרה ככ׳ האככר
י ת י י י נ עם נ  םהוא יתברך הנצת׳ האמת׳ והמקנה הנצחיות לברי.חי! ודע זה והנה כ
 שפע ישראל והצלחתי אתר בסבחו כאהלים נטע י' אסכן יראה ״בלל יי ש היותיילת
ע נ  נטיעה נאמרת עלרבוי הסכע ויתרון ההצלחה !חזה הענק ייטע י סל ככדר כ
 ידעסאברהסאחרסנטעהאסלקרחבסכ״ חי. ע! י כ׳ ס״תחלה לח היה קירח רק
י תר כנטערי. כ ל בלבי ) ' נ 0 . י י סם יייסהעיו ןהתוכת׳ לא הניחן רק ליציר העלי ה  נ
ו סר רכן נ י חרס העולם ויכל לעפית כל י נ ת  נעיין הקבלה האתתיתהסיג •שהיי׳ י
ת ׳כרכם זה כ ת ת רק מנד הנניאהסגנהו דרכיה מדרכי ה כ ת  יזה לח התבאר ל! נ
 לרבי ונתפרסם ל! גם כן זה מצד מה שראה היכלי-, החלה׳ בפ^מ! נסנו׳ תילית מזלי
ן לזה בפס,קויטעיםלזה כרדכ וכבר׳רוע בתכרדכ ה חכמי להםגת ד  ורזלנתע ד
 האמתיות האלהיית ואמר! בברק אין ד,רסקדינכנש! לכריש וכן חמר שלייה פלחיך
 פררש דמונים ואתה ידעת מש על רמ רמיןמצח ובו והמר! כידויטעאשל חבילה
 טת״ה לו״הרא לינה ובארו החכמים טשו גי החכמות גיוהחכמ החלהית היא העושה
 לוייה לארס כי לוית חן היא ל! בעהיז ובבא וזה כריה לייפ סיפ פס ״כוי החד יכיל על
 כל וזה השיגו אברהס ולזה קרא! אדון במיסיי'חלדיס תה תתן לי וער סבא ה א לא
 היה מ׳ פקראו אדון לב• שהיו מאמינים בקדמית העולם והי! אוי׳ריכ שאין יכול ירכי
 לשניתדבר עם שישעי עם זה טעות גדול להשתח«ת לי״לאכת השמים באשבכ שבאלי
 יהיו מיצלחיס וכמישה הלכו עז פט עד סבא אברהם וקרא בכרהכיא בבס ״ 1ה!דיכם
 שהוא אדון הכל (יכול על כלס והתעיה הסיג זה בנעדית׳ ניי־ס בן ג'שניב תכיר
 נ!ראו ואף דניאל לא נענה חלח בסביל אברהם כלד׳ד לתה פדגייל עיין ביית מעשה
 אברהס פרכה להכיל עכתו בכבסן האש על קדושת השה והיא רכה להכיל כנת! לגו
יית כעילית תפלס הס  מתק נירא יגומר ינענתבפביל אברהם שלמד ממבטיי טבי
 זכרו] לבתים אחרי! לאזקס באמונתם ז! נאלת עברי יי ולזה מנכר התירה ייעשה

 האבית למען •למי! ליראה את יי'!
ס  £ףק ך' ותל רסמא גרים ארח לכ! תז! י ני אל תקרי סמיתאלא פייות ׳ ג
 שהתפרסם ומכותר בנפש! סהלםונית השכמ״ס!לבן הי! מתחלכים
 אף פל פי כן יס רוסס בקריאת סמ!ת פחי יספק שהשם יורה על המהות ח! כל כגילה
 מיוחדת משגיל!'הדבר ומרה זה מיפ יכלחפריקרחלי החרכנפפ חיה הואשמו וככר
 קדם איתר ויבא אל האדם לראית תה יקרא ל! ה!רה סיס בקריאת אל! הםייית חכייה
 לפי שהשםהמ!נתיורה על פנמית הדבר או על כגילה תיוחית לו יכל זה יבין תי
 פמניתהשם או הק!רא לא שיהיה קריאת הסס והנחת! לדנרהה,א בא ממנ! חיך

 שיזדמן



 מדק רביעי מהסז^ןר חמישי
 שיזדמן תבלי בחינה והשתכלית כלל שאם לא כן לא אמיהכתי' דכא לראות מה יקיא
 ל; שהכינה כמנסה חכתמ הארס באישי הנמצאית וטבע הכיח איך הוא ער שהעיד
 עליי שהשיג השגה אמתימ מהנתק וסגילימיהם וזא יכל אסר יקרילו האדס נפש חיה
 הוא שמו ואמנם יחס זה לנכס חיה לפי שהיא צורת הבית והפעילות אמנם ימשכו תצר
 הצורה לא מצד החמר יהנה נמצא כשרצה המשורר למארסכח האל יכלהשלימית
 הנמצאים בגלגלים נמשכים תמנו אמי מונה מספר לכוכבים לכלם כמות יקרא וכיק
 כזה כירברים הא שהוא יתביירע ההתחלפו' שנק הכוכבים וזה כרעתי שאתת חלף
 צורותיהם ופעולותיהם לפי שהווא נראם ומכק כל מעשיהם וזה רמז כאומר תונה
 תספר לכוכבים שהמספר אמנם קירה להתחלפות בין אישי המספר ההוא שאם לא
 היה ביניהם שוס התחלפות פלל לי) יפול בהם שום תנק ותספר הכי להודיע שכל
 כמית הגלגלים ופעילותיהם אמנם המשפע להם תהסיוזהרצהכאותר לכלם שמית
 יקרא כי הרצין כשתי ת כמות ושלמות והרצו] כקריאה השפעה כתו ויקרא אל תשה
 יגזתיוקרא זה אל זה ולפי רעתי שמעני] זה אומר ואמרו לי תה שתו כליתר ישאלו
 ממני מהות! וכחי של אלוה מה אומר אליהם וה״שי הסיכי אהיה אשר אהיה לפי שזה
 הסם הוא מיוחד לו יתבישהוא יורה על עצמי יתביהוראה מבוארת אי] השתתפות בו
 ואי;! נגזר תפעולה ולזה לא ישתתף בז אחר מהברואים בהזראה ההיא כמו שאמר
 עליו זה שמי המיוחד לי ובמי שממה תא פרק שמ והיא מבואר שזה הסס יורה
 על ענק חיוב המציאות לא על איפ'המציאות ילפי שהיא יתברך מחוייב המציאות
 !השאר איפיהמציאית סבלם קנו המציאות ממנו והוי לא קנהו מזולתי לכן לא ישתתף
זה הסם זולתו אש ב] הסי הוא האמתי המיוחד ולכן כזה אמר זה שמי לעולם ולפי  נ
ר זזה יזרה גם כ] שם ידוה שהוא סם  שמתו״ב המציאות נצחי אמר וזה זכרי לדור ת
 סל ארבעאימיי' והראיה סאתראומרואהיהאסראתיהאמריייחלרי אבותיכם שלתני
 זה סמי וגומר והענק כלו שסם ייייזרה על תיוב המציאות כמיסה ובאומרו אתית אשר
הג ומתנם לפי סתיצרף '  אה-הפייהנמצא סהיאנמציכלויהמתוייב המציאות כמיםה פ
 להעלים זה הסם כרי לבמין לבית המשכילים כמס לפלס הת־נהעלימהו שלא יקרא
 בכתבו לכן לא בא בתירה רק כמקויהזה ולא בא בנביאים וכתובים(העלימוה( בסם
 ידוה ולכן נתמר למשה יייאלרי אבותיכם והשבה בהעלמו ככר כתבה הר אבדתם
 אטלעפיא כשער הנקרא אור השכל מכלל תיש יתפאר שלפעמיייכוק כפס כת תתהומ
 יאמתת העצמית וימחל תקרישמיתאלאשתית הכונת בכתות הנמצאותיאמתמ
 עצמיתש הנמש:׳ מהשי זעזא לכי מיז מפעלית אלדיס שבהשגת כחית הנמצאי' נשיג
 כת הממציח ימציאיתי גם כידיעת פחית הנמצאוק יפעל השלם פעילותיו בעהז ילזה
 חשתי הקבלה בהייתספיעליסכסמית פעל תה לא יפעלו זה כקריאת הסס לכד דין
 בידיעמכח השם שהשיההוייירה על אמתת עצמותו ומזה הצד יפעלי דבריי תיפלאיש
 לתכיתס השכלייסכהזשרת השם לבר די להם סזתנתסך להם תקוצר הםגמס ולו
 תבמו -סביל! זו יכינו סנפס המקובל בהסבילה הדנרים האלת״ם ונעיונה נאתתיז
 הפז• ההנה תפעל בשפלים ענייניינוראיס כי אז ישוב כל כתו שיפעל הנביא האימוין
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 ואם ק יוי שיסכל זו ההכנ׳והעיו ן ה:ככ'הזה הוא חפר והחסד לא יפעל סלמות אולם
 לפי שהשם יורה על הכת והמהי'שהוא העיון הקדוש והטהור יס לככד הסס ההוא
 מנד תה סיורה על הענין הנפכד אפילו נהזכרה לכד אשור להזכידז וכפדט ״־ש
 טתא ספמיס ולבן ראן חכתי הקכלה להשמיד התפתה הזו תהתון הפס כן יהרש! אל
 "לראות כחשבס שכלי עיון דק כזכירידי ונפל תתנו רכ לתה סתפשידיינאמונות כתו
 שיקרה לכל יד שאינו שלס כשידעשהדכר אינו כמו שהיה תדתה אומו ולבן השמידו
 זה תענין ולא היו מלמדים איתי לא לננועיס!גס בתקדשפכקו מלזכור שס התפזדש
 וזה גב להפשד האנשים אתרו משמת שמעון הנדיק בטלן אחיו תלכרךכשם אלא היו
 תכרכין כסם בן'כאותיות אמדו בראשונה סס בן יב היו מושרים א!מ! לכל ארם
 תשרנו הפריכים היו מוכרים אומו לצנועים שבכהונה והכמעים היו מבליעים אימי
 בנעימות אחיהם הכהנים ארט כפםאיכלית׳ לדוכן אחר אחי אמיוהטימיחזני חכל
 כיגושמעת׳ טהכליעו בנעימות אחיו הכהניס ותמנא הרבכתכ פז פרק סבודע שזה
 הדבר שילמזד היה למור העניינים סמיריס עליהם השמית ההם לח הדבור לבד
 באותיותהעחמוימבל׳ ציור וכויעד אומרו ומבואר הוא שזה כלו היא ח־נ! רק הודעת
 עניינים אלהיים מכלל העניינים שהם שתי׳ תור'כמס הנה באר הרב בפירוט שחין
 תלו׳ בזהירת הסם לכד רק בידיעת אות! הענק סיורה הסס עליו והוא השגת דבר
 אלהי והנה אודיעך רעת רבי יוסף ןיואקרבככר הקבלה סלו פז וזה לשונו והשמות
 הם פחו ת באו מאת הפפירותראה איך משכים עם מיש שהכינה כשמות אתכם היה
 הכח לא ההזכרה לבד ואס תשיבני תמה שנראה לעין מכעילית הקמיעין והשמומ
 הנרכוני התיר זה הספק כפיי למורה כפרק כיב וזה לשונו שאמנם קדה זה מפעל
 הדמיון לחלוש• השכל וגס שיעזירלזה היות אותיות נמלקו' כשאר הנתנח׳ת השכלות
 ומיוחדים לפועלים השמימיים כענק במחנכים והנמידס וכפי זה יהיה כענסאכל
 לא בראשינה פי אם בשניות אלו דברי! אמנם יש ל׳ דעת אחרת בזה והוא טכאסר
 נמנאכנמנאייהספלייכגוןהנמחיס והנח והמחנכים יקנו כג!לה מה מיוא־ת להם
 מלבד מדתם המזגית כאמנעיתשבע נינוני הכוכבים ורםמיהם סבאיתה השכולה
 יפעל! פעולה היא נפלאת בעינינו ולא נסע אנחנו כביתייכמ! מסיכת אבן המגזיטס
 הברזל וכאבן המ!שכת השער שאס ישימות על פער הראש ׳נלאה כתער!אס ׳סיתות
 על ראם מוקרחינתחל! פער מהרה וכאבן שמפירה כהלת הש כיס!רכון הכיפות
 כל זמן שהיא פליהס כת! שאמיהפילזשון•! בשפר המחצבי וכן לשאר מינים תתנמחיש
 והכת כן אפשר שימשך שפע מה מהמקובל הסלס ברכת! בחמנעו עיון שכל! ותמות
 הבנתי באותם הדברים האלה״ס יפעל פעולה ככגילה מיוחדת לענין מועיל נקנית
 ז! השכילה לאות! העניןאואם תרנהאמור הקמיע ההוח בחמנעית שפע העיון
 השכלי כמ! סתמשך הסגולה להם מיוחד באמכעית םפע רשמי הכיככ ח׳ כינינו וזו
 הסבה אכלי בפעילות הנביאים!המק! בלייוהחכמ׳ כלחיפפי מ־רגת! בשלמ! החלה׳
 וכמושהנביאי ישאירוהאיתזמןמה לעניןהכריךלהשאיר! א! לתקניתחיק! תישכע
 כן המק׳ כליססהםאחד מדרגתם כסלתומיקנ! זמן מה כגילה מיןחדת לרכר מת
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 להרע אי להטיב כפי התחשכיז והמנה שיש להם כעת עיונם ורמתם להשפיע על
 הדבר ההיא תטוב ודע ועם זה המבחר הסבה כענק תקתיעק והלחשים (התועלת
 הנמשך מהם אפיי בזכירה לבד מבלי עיון כמו שיפעל הכס הממהר בהגולה תיוחימ
 ממשך ממנו תובן אימה שכולה ושבתה א! לא קוב] ומזה הענק נמכא כדברי רזל
 במשיכת שבת פ: למטמא תלמאלחיטתח כמירתא למשא לימת הכי שאלה החכמים
 למה שימעלו והגיע׳ למעלת זו החכמה הנה ירשמו ויפעלו בענייניי בדבורם החנוני
ה וזו היא חשכה ככגילת א!תם הלחשים הבאים כרפריהם  מ־י:! כיכיהשהיא מ
 חמלה עש היות שה לחש הנאתי מפיהם ה־ ה מועיל כענק הנאמר איש על ידו לח ימשך
 שי׳ יכיל חית! תלחש כשיאמ' מ כ׳ חחר־ס חתר שאינם אחרים במדרגת מהשלמויעמהס
 וזשהע־ד חותה השגולהתאיתם הלחשים כשיפתקז מפיהם ויאמרו מכי אחרים כמו
 בניי:ח סם מה קנה כגילה מה ופשמכמ מאותו מקום נאבדה סגולתו ולפן מזה הנד
 היה אכשר טנמנח! כגולות לעשבים כעניינים לרמתה לחכמי הרפואה כזמנם ונשי
 איתס !כתבום בככרובומננ! זה נעדרה סגולתם בהעתקת אותם עשבים ממקום
 למקים שאקשפק שישלמקויחסם גריל בקמת השמלה או הנידה לענק מה כמש כר
 בשכיהכלייתמידלן האפרסק אם כן פעל החלשים !הקמיעיס הם כסגולה וככר
־ היתה הכגילה נעדרת בהעמקת הרברי' ההם מפה לפה כאס ראיכע 1זל י י  אכשא "
ר נחתם מפי המוחלט מהנה רוק  ואותיות ה מלחשים אק מעשיהם כעצמם רק בעבו
 תי׳־־סקי-־ס חכילתי ממית העקיב י כי!אחי־ שהלחם תליי לפי האומיאכלהי מכלתו
 ושלייימי כחכמה יפעל! דבריי בדברים הממרים מחוץ כמי שנרמה זה כנבח׳ שכפי
תיתעדם:ר מי שיפעל דבירי ייעשה רישס כגרמי'כיהושיטמש  שימיתםבהיכש! האי
 בגבעין ״יש י כתי וידום!ג! וכחכי״ מכייסהיו ביעלי בהבסת עיניהם כמס נתן עיניו
 ב! !:כשה גל סל פנמית ואין להפלאמזהשאם ׳מנח כטבע כעלי חיים מה ממימ
 נניכינ• עי.־1 לייה שיתח״ךבחויר מזג חרשיות! כיש סימצח! כיני אחד קרוס יזיקו
 לד ע׳ ס ׳״ש כ׳ לטיכייסכח אותו הראו'והקו הניצוצי היוני ממנו נאצל מנפש המסכלת
ר וכמס מ c החכמה נצרכת מחים העי!) ומבטי ראותה הס כחצים ביר ג r ולה״ מ 
) גר־ש ורבים כאלה וכן אם ימצא דבור חנוני ן יומא׳ כס יהודה ב  ריל שקרה לרש ב
 גשמיי •ש-ר פעילה א! מעשה לנישמעיס הלי! כל שכן שראוי שימצא דבור שכלי רוחני
 יש-ד כעילית מלל ת ומפסים וייזה הענק והמין כרכר ״'שמיס כעסו וכן כנביאים
 וא•:־־כה קי״ש אתימדכר ודבר יי חל ייסה רות ייידבר כי וזה הרכיר נמסך כפי מפלת
י וק דכת׳ אליו כמו ט־יכיר הגישמיי יחשב לפי מעלת תדברו לשומעים חיתו נ  הי׳ י
 ה! למישנילעמת תמתי וסן אמר החכם הנז בספר אורהססלוזל כן הרבור החלה׳
 הבא לכל מ׳ שיבר״תז ח! מדבר עור חו ידבר לפמיר היא כנין רל נזייהסתתף עיים
 בשם דביר מפכ* שהדבור תורה על הנהגה שתדגים וינהג ודבר ונבדל מהם תכלית
 ההב־לכענם ובעני] זילמי סם הנהגה ומה סיורה עליישתיף סם היית זה הדבור
 נמצא להשלים בי חנן(בחירה ובונה ירצין יזה גם כן ברייית׳ עיכל י והכן זה תאר
 מהוהיצילךמכח יקים כעניינים החלביים זהו רעתי כענק הזה והוא תסכים לפי

 יפת
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 ,דעת הרם(אורחי נתיכ! ולפי דעת הימכן גם כץ ששם אמצעייינשמעיפ לדביר הארס
 השלם לא איזה שיזדמן גם יראי לעינייאנשים מה ותא שרמז עליו כשוד המלביש עתו
 שאמר כפרק זירא וזל ועדרזלהוא כביד נברא במלאכיייקדח אכל היודעים המלבוש
 .יושג לעיני בסר כזבי הנפשית בחשידיס וכני נביחיס יבייובחרגם כן כפרשת י,חרי
ל ויודע גס כשבילייברמזי התירה למבין סודם ולא איבל לכרס סה־ינ! נדיבים ז  •ממו
י זילתי הייורגס כ  למשיס פי התתחבמים כישבעהנתסכיסאמרי הייני שהכחיש פכ ד
 לו והגיס דעתי לחשוב היא ותלמידיו הרסעיס סבל כנין שלא השיני היא נשברת!
 איננו אמתי יראה מדבריו זל סיס במניאוירוחנייס מה ישמע׳ לפעול!' החים יל־בריו
 כפי תעלת האיש ושלמות! גם יושג במראה לזכי הנפש והנה בזה כדי רבים לכמוך
 עליו שהזיידע אמתת! כאםר נשה ואין מכס כבכל הנשיוןזהואבככמ! כמבזה «׳.:׳־׳ ן
 תראה אכיקיתראסהפילוהיףיקסיי שהוא מכחיש כמה דברים סדא! רבים !•״:::ו
 יזממתס ונתפרסמו בעילםזכאיתס הזמנים הקדומים בגין בימי יישההיו נ-־ע־ם
 לחרסומים(למכשפים בי המכמיתכאית־ מימייה׳! כלה דומ־-יית בגין ענייני הס-י'
 והכספים ימיני הקשרית למלאכת הסמים לפי שמחמת קירבתם לברירת הכילה
 זלמביל לא היה שום אדם פיפר בחדוס ולא ממדים כאלוה חלת שהי! מכקשיכ היבלת
 תכד עבודת הסמס והירח והמזלית ועושים להם כידית לקבל בהם כח עלייכי
 שאפיל! ביןהפיליסיף כתיב סכר הטלסמחיתסייביאים בצירות רוח ודביר !כאפר
 קמ! היונים הם עם חרם שלא נחל! חכמה כחסד בחר כעל כבר הכוזר קם החיש
 הידוע ולא האמין רק במודגש יחכם חכמית מורגשות יכחש הריחניות וחמר שאין
 שדים ומעסה כשפי/אין כעולם פעולה רק לשבעים !דבר ידוע היא ימכירשס שאי:!

 כןעדכאןלש!נולק!חמדרש!מיו:
 3<ךק ך$ ואחר עתשכמ בטן הדבור עד הגה חי איכסר ל׳ מבלי שאכישי״ה
 היא הכינה במכמת הקבלה ומה היא הכבה שיעלי ז! התכ״ה
 יפעלי פכילית מראות כמי שמפורסם לחכמי אומתנ! !כבחיר זה העדן ישמע חכם
י קייא י דע  יוסף לקח שהדבור בענק בזה אינ! מיוחד רק לשרידים אשד ״
ת ראוי סיאכאו בה פ! השלמ״ת מ י מ ת  שלהיותתירתמחלהיתכמ!שאתר תורת "
ר התורה !הדרך הזה איך היא כיללת כל ת נ  כמו שחמר הדמכן זה בהקדמת! ב
 המכמית עמוק מחד לא •דע! דק מי שישפע כליו:ר יי'והידד ל:ו ומנא דרך ז! •לך
 ואתי סהוימנא הדרך ה־סר גלה! לאוהבי! והדריך ב! אסר אכן באהבת! איתי כנכסי
 (כן הגלה הדרך הזה לבאים אחריו איש מפי איש !זה! הכרכיוהמכוון בקבלה סכישד
 •קבלי רול דבריה!דיניה האמת״' מפי משה איש מכ׳ איש כן חכיית הקבלה יהי איכן
 •יריע כל החכמויבאמכעו התיר(איך י!כללי!נרמזו בה קבלו חיש מפי חיש מכ•:׳ גרי-ש
 הי עמוד הגדול שעלי! נשען בחכמית והוא המתחיל להורות האמת׳! ההלה-!וה-שלי'
 ושכלו היה תכלית שכל המין האנושי למס!לא קם ופת! שכל העניינים המ!שכלי׳ נאי
 ונמשכו מהתושכלית הראשונות והם התמלית המופת פתו שאמרהפילישיף במאמר
 ראסין תספר התופת כ/כל לילדה ופל חכמה אמנם התחלתה מהתורה האלתית
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 ״־־־׳־־־־ 3דקד&חרע{נ!ו מהמאפד הששי פ א
 כאדם תה שיהיה שתוס תנועותיו הגופיות משועבד לכיו השכלי לפשות תעשהו
 הנה זה יקר הערךוהחשיבות מלמוד הכת השכלי בהסגת התיסכלייחת כערך הכת
 השכלי t החמיוהקיש הבנת האח' וטבע! להכנמ טבפהאחיולזה אמיגדולה סמ!סה •
 פדמאחדעשר יאמר רי מסוס רס כן יוחאי מס!ם דכתיביאני תפלתי יפי'
' עקת עיניך ודאה ו כ f 1 אימתי עת רגו] בשעה שמתעלל׳ 
 שכפי הכנת הארס עצמי כעהז יקבל השפעמהעליונים לכן מסיכון לקראתו יתברך
 התיר עיניי יתברך בו ואס איןיסתיר פניו ממנו והיה לאכול למקרה הזמן ואמנם היה
 זה כן שהאדם עולם קטןכמי שהעולם נקרא אדם גדיל ובזהימאחר תכלית הבריא'
 עם ראשיתה יניבל לומר בגדול התל ובקטן כלה וימצא גכיעהםכע בחמתתת הקטן
 תובא מהעלמןתמני יכסם שנתן שלשנות לאדם הגדול הוא המציאות כלו שהוא חיש
 אחד נקשר קצמי בקנתי כן נתןרםימלעילס הקטן להנהיג התחתון כלזמן הי׳תי
 שלם ויקנה השלמו' האחמי תצר תה שהוא אדם ריס הסמייוגייוהארץ נתן לבני האדם
 וכלל הנה עולם השכלים והגלגלים וזא השמים שמיס שני כעמייהחחד רומז לגלגלים
 והשני רמז לשכלים ויחסם לי ימיוזא ליי" שהוא מסכיע מציאימ השלמו' לכלס שבז יחיו
 אמנם הארץ היא העהז נתן לבני הארס להיות שליט כליה שהוא מכחד ההייומ
 ותכליתם וראוי שיהיה הוא הרודה בה בצורתו כמש וירדו בדגת הים והנה לח נברח
 הארס בכלל כרואי תטה כא בעבור שישיג השלמות וירע מהשי תה שמעשר לו לידע
 כי הידיעה האמתית תלויה בקצוות בלומר מצד תה שישיג האדם בסבת הדברים
 התוחשיס שיראה כעהז שהמיחס קודם למושכל אחר כך מכר המישכל
 והמיםכלימ האממיימ הס הסגת השכלים וידיעת תארי! שלא •תכן לשים משכיל
ת אלא אסבן יודע מציאות עולם הלכדליס דל מה שאפשר  לרפת כלל תבלל ל
 להשיג מהם וכי אינם גוף ולא כח כגוף ולא ישיגם רכר ממשיגי הגוף וכיוצ' בזה וזהו
 הקפההאימהידיעהוהנה נמצא כספר אורהסכל מאמר זה עניינו דע כי תכלית
 תכליותהאדס כעהז כדי שיטביל המושכל הראשון שהוא הסכל הראשון המסכיל פל
 מ!שכלאשר תחתיו במשכיל! עצמית! הכוללת כל עצמותם וכל תה שיוסיף כלמסביל
 ותשפיל להשפיל! יהי' יותר תכולה ואהוב אצל! ינתמד מזילתי ממי שלמטה מהחסכיל
 ההוא והיה ממרמה ל! יותר מזולתי תהתשיגיס שכת־נ! וכל תה סישכל אמתת
 מציאות! יתרחק מאת! ויוסיף רתק בעת תתגדל דעתי ואס לאיסתתף כהסגק
 אותו כוי אם p התבאר מה שאמר' סכל כור שיהיה האדם מכין עצמו לסלמית כן
 ירבה עליי השפעתעליונו ולהיות הארסמורככתגוףונפסונפסו תשלם כחמכעית
 הגיף בהיימי סר למשמעת הנפ^והמ חוסי הגיף היחנוניים יה פנימיים הנקרחים
 כחימהנפס וצריך האדם בהסיגהשלתות שישתתפו כלם בעבודת! לזה ויסכימו כמ!
ק אתר בעל התאתר אימתי פמ רצון בשעה שהצבור מתפללים ל ק ת  וזולת זה לא ׳
 שיחעסאיןצכור תתפלל כפחות יל'ושב ה1א הבת התרבר והצבור הם אל! היי
 חיסיסוכסכלסתתפלליןותפכיתיםאזידאי הוא העת הנרצה לאדםתצד תת סהוא
 ארס לרנןנו לעני"י ובמש שימנ גבו־ל תיזנניר בעטיפי יתלכיסיי ותנועותיו פן זה
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 פדכן^חיעשי סהסאסדהרמיש•
 הכת נכדל תפאר חבתומ שתמה יאבדו והיא יעמד וכאפר השכ ראוי םימיא' כתאי•
 רזל כדי כמכלמיתהיהנשתכמ ייקנו השפע כל נמכהצכורעי כץ זה הכח המדבר
 ראי׳ סיהית כאיתס התארים כאיפן פעייני יהיה זך יישר ייפלמי כחית הגיף בסכמו
 וכהתכא זה הענק על סלתיתי בארס הפלס ידמה למציאות בכללו סיס בו י העירית
 ולמעלה מהם פיצ עיני כל הסכירית עליי לקבל טפע ההוד תמני נבדל מהם
 במדרגת החטיכ׳ת והכביד והנה המיןובליסנחליןו בענק זה לסתי כתית ים מהם
 טהאתק סמי' ספ־רות הוא הסבה הראסונה יתברך ותהסתיסהאתק טהסכה
 הראםונהיתכרןלאתדכדתתנהלאכרתזולא בפירוט ויקראוהו אק סיף להיותי
 יתברר לא ׳גבילהו מכלית וםהנביאיס לא מכרוהו בכירופ רק כרת׳ וסבת זה קצור
 הסבלים מלהסיג! ואמנם יאמינו בו סהוא מצוי וסהוא סכה יעצה לתה סז׳לתו ואומר
 ,שםפעממנו ׳'סבלים יקרא! איתם ספירות וקרה זה לתקוכצים כמו פקדה לתכמ•
 התתקר אס התניע הראשון עלול א! הוא הטי!כתכמי למעלה הדטמהנאימ לפי
 התורה בעיון זה תכלל תס יתבאר סהאדם עסו׳ בדיוקנו סל תעלה ולזה אתר נכסה
 אדם בצלמנו כרתותני (אתר הנביא דתות במראה ארם עליו תלתעלה והנה בלי
 פעולימ הארס ייאצבעימ והגלגלים הם בלי הפפילימ בארס העליון ולזאבי אראה
 סתך תפסת אצבעותיך יזהר מבללם ירת(כוכבי' אם הירת לפי שהיא הפיפל הקרוב
 אליני אס ההוכבים למת סיס בהם תההרכבה ויתראה חסם פעולתם בסבתה
 כעולם התורבכ יהנה בחר יתברך כאדם הסלם להיות חתצעיבק פני העילמית
 יהתן אליו תורה שהיא אמצעית כין שתי קצ«ת היריעה שאתר סהס התיחס(התיסבל
 ויחע שב׳ אלי הקציית לא נתלי כמעשים לנר יהנה יש כתורה הסלמה חלק
 נתלה נתעסיס יחלק נתלה באמות השכלי יהשהאדם קייס שני חלקי התירה האלה
 הוא שראוי לותר עליי שכעבור זה נברא העילסואילרהחכס כי זה כל הארס יארזל
 כל העולם לא נברא אלא בשבילי!שלמה זכר שני החלקים כאמת את האצתיס
 ירא והכינה כיראה היראה תצר השלמית יזי לא תשלם רק כהשגת העיוניייוהמיסהלו'
 האלהיומ והרצון כאמת ואת תצ!תיי סמורקייםהמצית המעשייתבאיברים ההליים
 !המפלה היא אתנעימ כין שני החלקים מפני שהיא נמלית כעיון וכמעסהאם
ת עבירה סבלכ יאם המעשה שתים הרבו' א ר  הפיין כונמ הלכ שהיא עקרה סליה ק
 הכליי התורה עליה וכסס שתאיר העוצה מהארץ כשי פסק סרסו ותקים מיצאי יהרת
 דפהק האיר ההוא כן המפלה כשיפסק שרשת שהוא הכינה אימי הכל הפה העילה
 פגול הוא לא ירצה והנה תנאי המפלתהיוכלס נרמזי בפסיק יאני תפלמי האי היי*
 הפנת התתפלל התם הבין לקראמ אלריך ישראל יאמר אין עומרק להתפצל לא תתיך
 שחזק יאתר חסיריס הראשונים היי סיהים שעה אחת יהלל התאתר אלה שצריך
 התתפלללההק עצתי קודם שיתפלל ייאיאני שתלת אני תירה על הההנה והזריזות
ר המפלה כתי םארזל לעילם יסר' אדם תפלתי ואיזה יתפלל וזא אתרי תפלתי ח ס נ  ה
 רתז לסחרה יהיימה שמרה נפי! הגיהוא להתפלל אליו יתנרך ולא לאחר ויואלך יי
 הרילהקפלצ בזמן הראוי(המשוער שקקנ! חל!זא עת הה'ה!אלהק5לצ עםהנבור

 כמש



 wpsaeHvyvwp'ir מןןטאמו הו&ישי פ נ
ק נ  ,9מש י*י) תעלת! של אדם נשמעת י/לא בגת לכד ויזא רנ>f בתש אימתיעת י
 נסעה סהנבזי תתפללין • כנין סאקהיקנתתזאס בי/פלתס שליניםה!
 שנאמר פדה בסצ1ם נפשי כבר נתעיררת כעני] התפלה והנמר והטלית והנה פה
 בלל סלתותהצריך לאדם טתליי בג דכריס נעיין וזא בתורה בתקון התיויוכעול״ת
 היושר 1זה אתר גתילות חהיים ובהשגת הנפרדייודבקיתי פתהסוזה אתרו ותתהלל
 עם הנבויוייועסזהו הפי׳ הנמשך מעץ החיים ססיס! העיון!ענפיו התכסה כרי
 ישיה לו הדבקי'כי ׳תביך וכתלאכיו וחי לע1לס טזהו תזון הנפס ולחם אבירי' ונתקום
 אחר אתרו על ג' דברים העולם עמד כל העכויה כנו׳ לתפלה ולזה התה ננתים
 שהיא אתנעית כין שתי הקניות כיתס 1דע שהגליתהאתתי הוא גלית הנכס וכל עוד
 שלא תסלס היא גולה וסור והנת גליתה היא חיה שהם כנוי ליינהד והדנריס הגםת״'
ת סחת ותנסי י י ת ע  שהם תחלק ההו״ה וההפסד ויאכ תשלי'נפשו הוא הגואלת תהל י
ב חשיבותם ולהא הל העוסק ומיתכלה חני וכוי ח כ נקיא! כנים לתקום כסייאל ת נ  ל
ה נלי י נ  וסתף חת עצתו נפייון להויות שגם הוא גולה ייתה לתה שארזל עתו אנה׳ נ
 לתצייס שהינה עתהם וכוי וזה שאחי םתפלת הנפס האנוםית תלויה נדנקיתה
 באלוהים שנתנה והוא יתנרך נהר כעולם תתיך הסגת הנפט וסלתיתה ואור הסכל
 שיגה עליה כל זמן שהנפש הזי תהיה נעדרת תהסלמיתלא תתפרס' כעולם מגיחות!
 יתברך ויהלתי(אחריתי עדסכתעט יאתר סהוא גזלה כס גלית הנפם להיות הגלית
 סנה להעדר האתת ונפרט נענ״ניס ה1ה״'סלא ייסגו רק נאתצעות ספע ההסכלה
 !יתרון העיין ולהיות גלית ׳םראל נגיף ונפססנהלהסתכח התורה אתרואבד חכתי

 חכתי! הפך הכטחתיעזד הקמץ כי תלאה המרץ דעה את ״י
נלתמה זחמרלמפן ׳רכויתיכם נ נ י כאהנ אי  פרקשניםעשד אמרי לדי
 על האדמה וגזי עד אומר קריתי וחיסיהז ללה כיהיכי
 דתורסזתיי׳ סנתארך ית׳ האדם גיאסלטינ המזג ויחס איכריו הסרס״ס קצתם
ת ראוי ונכת!ת הראי׳ ע נ ההנהגיוסיר! נתזונות לקחתם נ  אל קצת ואס לסי טו
ה הא סבהנות היקה נארךיתי  ואם על הנס זהחהד האלה׳ לאוהכיו־והנה הפנ
 הראסוניס ודורותיהם סאדס הראשון סהיה יציר הפי! ׳תנרך נעשה נתכלייהםלמית
 כנוי נכח ונקומה והיה על המזג השוה והטזנ סנמזגים ואעפ שגרס חטחו שימית אין
 בפק סארךיתים לטונ מזגו נלחויהשרסי וסיוי אינרי! שהיה נאופן הסצמו לפי המזג
 האנושי היותר חשזכ ולפן הנמשכיימתנ! היו דומים לאית! המזג והחריבו ימים וכן
 נתמעט ימיהינפי דחקם מאות! המזג ונפרט אחר שנא המנול וקלקל ההד והייהבה
 להפסד ולקצור ח״היכמש הרמנן נפינראסי אתניההניהנ םהיח טונ ההנהגיוהכד'
 במזונות הנה תי שקרא נהפרי הרופאים ידע רוסס ההנהגה הטוני נחרך הימים לפי
ח״ האדם ה עצמית נ  שמגינה על הלחזת1ס!תרתו תההתהה להיות הלמות הסרפ׳ הנ
׳ הסניס והסיג׳ אמר ויל וחיכ הנה רחן׳ ג  כמש ן סינא סיא אופן דאש!ן למוד גיפג נמז
ת חסרון החמי כחריאותו נ ס  בהכרח שיכלה התמ!יכנה הח!ם וככרט נהי!ת כנוי! נ
 שנת אחרת והוא הלחות הנכרי המתחרש תמיר להכדיהמז!ן מן העהול וכויכד חמר!

! וזהי  י כ כ 11 ו
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